Välkomna till Halmstad Högskola

Vi ses i Beartlingsalen

Vår introduktionsdag kommer att innehålla korta teoripass som varvas med gruppövningar,
självskattningstester och gruppsamtal. Syftet är att ni kommer igång med era studier och får träffa
varandra från de olika lärcentra. Uppstarten ökar chanserna till att bilda grupper med en gång och bidrar
till att alla ”vågar” prata vid kommande träffar på era lärcentra Deltagandet ger 1hp och de som inte
kan närvara får göra motsvarande uppgifter hemma och mejlar dem till mig. ( Information på Blackboard)
Introduktionsdag 2018 – 11 – 07

09.00 – 09.30 Kaffe med smörgås om önskas kostar 30kr
09.30 – 10.30 Introduktion av kursen och hur man använder Blackboard
10.45 – 12.00 Kommunikation och samarbete
12.00 – 12.45 Lunchbuffé med dryck och kaffe serveras på restaurang Spiro och kostar 89kr
12.45 – 13.45 JOHARI- Fönster
13.45 – 14.30 Gruppuppgift
14.30 – 15.30 Presentation av era gruppuppgifter
15.30 – 16.00 Reflektion och utvärdering
Läs gärna igenom följande kapitel inför vår uppstart
Blomquist, C. & Röding, P. (2010). Ledarskap: personen, reflektionen, samtalet.
Kap. 2 (sid 46-49) och Kapitel 5 (sid.113-126)
Jansson, T. & Ljung, L. (2017). Individer, grupper och ledarskap i projekt.
Kapitel 10

Vänligen meddela om du kommer och även önskemål om specialkost. OBS! Anmäl dig senast 2018 - 10 - 31 via mejl:
judit.sari@hh.se Var vänlig och skriv namn och vilket lärcentra du tillhör.
OBS! Anmäl även om du inte har möjlighet att närvara – skriv namn och lärcentra. Blankett finns nedan
Tack på förhand! Hjärtligt välkomna!

Judit L. Sári

Kommer på introduktionsdagen 2018-11-07
Fyll i uppgifterna och var vänlig mejla till mig senast 2018-10-31
judit.sari@hh.se

Namn

Lärcentra

Fika

Lunch Specialkost

Kan tyvärr inte närvara på introduktionsdagen 2018-11-07
Fyll i uppgifterna och var vänlig mejla till mig senast 2018-10-31
judit.sari@hh.se

Namn

Lärcentra

Tack! Med vänlig hälsning
Judit L. Sári
0708 – 966 790

Orsak

